
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  ม.ีค.  - พ.ค.63 
                                             
วนัแรก      กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั – วดัเขาเตา่ - ปีนงัฮลิล ์                                     ( -L-D ) 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ช ั�น 3 เคานเ์ตอร ์8 สาย
การบนิไลออนแอร ์เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง  

07.45 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสายการบนิไลออน แอร ์เที�ยวบนิท ี� SL702  
09.15 น. ถงึหาดใหญ ่ขึ�นรถปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสู ่อ.สะเดาพรอ้มบรกิารของวา่ง แกส่มาชกิทกุทา่น 
11.00 น. นําคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทบัตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของประเทศมาเลเซยีทดีา่นบกูติคา
อตัี�ม จากนั�นออกเดนิทางตามเสน้ทางไฮเวยข์องมาเลเซยีทเีชื�อมตอ่ระหวา่งไทยกับสงิคโปร ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(1) ณ รา้นอาหาร 
15.00 น. เดนิทางสู ่ รฐัปีนงั เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ที�ยาวกวา่ 13 กโิลเมตร นําทา่นชม

เมอืง จอรจ์ทาวน ์ ถา่ยรูปคูก่บัป้อมปราการคอรน์, ผา่นชม State Assembly/City Hall/ Town 
Hall/ Court Building/ St. Geores Church , นําทา่นชม วดัเค็ก ลก ซหีรอืวดัเขาเตา่ เป็นวัด
พุทธที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละรูจั้กกนัอยา่งแพร ่ หลายในดา้นการผสมผสานงาน
สถาปัตยกรรมในรูปแบบของพมา่ จนี และไทยเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว สัญลักษณ์อนัโดดเดน่
ภายในวัดแหง่นี� ไดแ้ก ่ เจดยีเ์จ็ดชั �น ซึ�งรูจ้กักนัในนามเจดยีพ์ระพุทธเจา้หมื�นองค(์Ban Po Thar) 
โดยสรา้งขึ�นเพื�อถวายแดพ่ระโพธสิัตว ์ Tsi Tsuang Wang เนื�องจากองคพ์ระโพธสิตัวท์รงเลอืกที�
จะชว่ยเหลอืผูค้นที�ประสบทกุขเ์ข็ญแทน การเขา้สูน่พิพาน 

 หลังจากการตรัสรู ้ 
17.00 น.   นําทา่นขึ�นเขา ปีนงัฮลิล ์(Penang Hill) เป็น อกีหนึ�งสถานที� 
               ทอ่งเที�ยวที�น่าสนใจ โดยปีนังฮลิลนั์�นอยูส่งูกวา่ระดับนํ�าทะเล 
 ประมาณ 830 เมตร และถอืวา่เป็นจดุสงูสดุของ  
 เกาะปีนังอกีดว้ย ปัจจบุนัปีนังฮลิล ์เป็น อกีหนึ�งจุดชมววิเมอืง 
 ที�มชี ื�อเสยีงและไดร้ับความนิยมจากนักทอ่งเที�ยว 
 เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะววิทวิทศัน์ของตัวเมอืง 
 เกาะปีนังแบบแบบกวา้งไกลสดุสายตา  
19.00 น.   บรกิารอาหารเย็น(2) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารนําทา่นเขา้พกัโรงแรม CITYTEL หรอื

เทยีบเทา่ พกัผอ่น ตามอธัยาศยั 



 

วนัท ี�สอง    ปีนงั – Putra Jaya – มะละกา – ยะโฮรบ์ารู                     ( B-L-D ) 

07.00 น.     บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(4) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารเดนิทาง 
13.00 น. ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายาPutra Jaya เมอืงศนูยก์ลาง. 
 ของหน่วยงานราชการและโครงการนํารอ่งทางดา้นไอท ี
 ซึ�งไดแ้นวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื  
 E-Government นครที�มคีวามทนัสมัยและกา้วหนา้ 
 อยา่งสมบรูณ์ที�สดุภายในศตวรรษที� 21 
15.00 น. ชมเมอืงเกา่ มะละกา เป็นรัฐทางตอนใตใ้นประเทศมาเลเซยี  
 ตั �งอยูบ่รเิวณชอ่งแคบมะละกา ตรงขา้มกบัเกาะสมุาตรา  
 รัฐมะละกาเป็นหนึ�งในสองรัฐของมาเลเซยีที�ไมม่เีจา้ 
 ผูค้รองรัฐเป็นประมขุแต ่มผูีว้า่ราชการรัฐแทนในอดตี มะละกาเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ระหวา่ง

ตะวนัออกและตะวนัตกบนชอ่งแคบ มะละกามากวา่ 500 ปี มลัีกษณะของสถาปัตยกรรมที�ผสมผสาน
ระหวา่งศลิปกรรมโปรตเุกส ดัตช ์ และมาเลย ์ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นนครประวัตศิาสตรบ์นชอ่งแคบ
มะละกาจากองคก์ารยเูนสโก 

19.00 น.  บรกิารอาหารคํ�า(5) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเขา้ที�พัก โรงแรม แกรนด ์ เซนโตซา่
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัท ี�สาม   ยะโฮรบ์าหร์ ู– สงิคโปรซ์ติ ี�ทวัร ์– RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO 
                                                                                                                                     ( B -  -  ) 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้(6)ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนั�นนําทา่นเดนิทางผา่นพธิกีารตรวประทบัตรา
หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืงพธิกีารทางศลุกากรของทั �งสองประเทศ 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงผา่นชมความสวยงาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสะอาด
ของเมอืงสงิคโปร ์ พาทา่นมายงั ถนนลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่�าสงิคโปร ์ ทา่นสามารถ
ถา่ยรูปคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์มอีายกุวา่ 30 ปี มหีวัเป็นสงิโตและลําตัว
เป็นปลากําลังโตค้ลื�นหนัหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา ซึ�งมทีศันียภาพที�สวยงาม (The Merlion เป็นการ
ออกแบบที�ถกูผสมผสานระหวา่งความจรงิและตํานาน สว่นหวัเป็นสญัลกัษณ์ของตํานานการคน้พบ
เมอืง สงิหปรุะ ซึ�งก็คอื สงิคโปรใ์นปัจจุบนั สว่นลําตัวเป็นปลานั�นเป็นการแสดงถงึการเรมิตน้ของ
ประเทศสงิคโปรท์ี�เต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีนั�นเอง)ใกล ้ๆ กนัทา่นจะเห็นโรงละคร 
เอสเพลนเนตที�โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งที�เป็นเอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนใครรปูร่างคลา้ย
เปลอืกทเุรยีน เชญิถา่ยรปูไวเ้ป็นที�ระลกึ จากนั�นพาทกุทา่นกราบสักการะพระบรมสารรีกิธาตุ ณ วดั
พระเขี�ยวแกว้ 

12.00 น.  อสิระอาหารกลางวนั  หลังจากนั�นนําคณะสู ่ รสีอรท์ เวลิด ์ เซนโตซา่ RESORT WORLD 
SENTOSA เมอืงสวนสนุกที�จําลองเครื�องเลน่มาจาก
ภาพยนตรช์ื�อดังของฮอลล์วิูด้ HOLLYWOOD สมัผัสกับ
ชว่งเวลาแหง่ความประทบัใจกบั ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วม คา่บตัรประมาณ 
1,850 บาท )  เพลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมโรงถา่ย
ภาพยนตรท์ี�จําลอง มาจากอเมรกิา และสนุกสนานกับ
เครื�องเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ ตื�นเตน้เรา้ใจกบัการนั�ง 
รถไฟเหาะตลัีงการางคูท่ี�สงูที�สดุในโลก “ BDTTLESTAR 
GALACTICA ” ทา่นเชญิถ่ายรูปคูก่ับปราสาท เชร็ค แหง่
แรกของโลก ตื�นเตน้กบัการชมภาพยนตรส์ี�มติจํิาลองตอนหนึ�งของภาพยนตร ์ SHREK ที�จะสรา้ง
ความประทบัใจดว้ยการสรา้งบรรยากาศใชภ้าพและเสยีงประกอบทสีมจรงิ จากนั�นตื�นเตน้กบัการเขา้ 

 



 รว่มสถานการณ์จําลองในภาพยนตรเ์รื�อง จรูาสคิ พารค์ ลอ่งเรอืพรอ้มเผชญิหนา้กับไดโนเสาร ์ ลุน้
ระทกึกบัการลัดสูส่ายนํ�าอนัเย็นฉํ�า  พรอ้มชมการแสดงโชวท์ี� 

 เหมอืนจรงิที�จําลองมาจากสว่นหนึ�งของภาพยนตรเ์รื�อง 
 วอเตอรเ์วลิด์ พเิศษสดุกบัการผจญภยัเรอื 
 มหาสนุกเครื�องแรกของโลกกับการจําลองภาพยนตร ์ 
 “มาดากสัการ”์ ที�ไดร้ับความสําเร็จเป็นอยา่งมาก  
 กอ่นเดนิทางกลับเลอืกซื�อของ ที�ระลกึมากมายภายใตส้ญัลักษณ์  
 ยนูเิวอรแ์ซล เวลิดเ์ซ็นโตซา่ และเพลดิเพลนิการเยี�ยมชม 
 คาสโิน หลังจากนั�น นําทา่นชม การเ์ดน้บายเดอะเบย ์ 
 ถา่ยรปูแสงสยีามคํ�าคนืที�สวยงาม  
 
19.00 น.  อสิระอาหารคํ�า จากนั�นนําทา่นกลับเมอืงยะโฮบารโูรงแรม แกรนด ์ เซนโตซ่า หรอื เทยีบเทา่ 

พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัท ี�สี�    ยะโฮรบ์าร ู– กวัลาลมัเปอร ์– พระราชวงัแหง่ชาต ิ– จตรุสัเมอรเ์ดกา้ – ถา่ยรปูตกึแฝด – 
เก็นติ�ง                                                                                          ( B-L-D ) 

07.00น.     บรกิารอาหารเชา้(7)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(8) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารเดนิทาง 
13.00 น. เดนิทางถงึ กรงุกวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี KUALA LUMPUR GARDEN CITY 

OF LIGHTS กวัลาลัมเปอร ์เมอืงสกุสวา่งกลางสวนสวย ”นําคณะชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้ DATARAN 
MERDEKA สถานทปีระกาศอสิรภาพจากการเป็นเมอืงขึ�นขององักฤษ เมื�อถงึวนัชาตขิองประเทศ
มาเลเซยีจะมกีารจัดงานรื�นเรงิ ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพื�อเฉลมิฉลองกนั  โดยมเีสาธงที�สงูตดิ
อนัดับโลก คอื 100 เมตร ซึ�งธงยเูนี�ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชกัลงเป็นครั�งสดุทา้ย ณ เวลา
เทยีงคนืของวันที� 31 สงิหาคม 1957 และแทนที�ดว้ยธงชาตมิาเลเซยี ความงดงามของ
สถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอับดลุซาหมดั 
Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวงั
แหง่ชาต ิ Istana Negara พรอ้มทหารมา้และ
ทหารราบประจําพระองค ์ ถา่ยภาพไวเ้ป็นที�ระลกึ 
ผา่นชมทศันียภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา 
มสัยดิหนิออ่น สถานีรถไฟเกา่แก ่KL TOWER ที�
ม ีความสงู 421 เมตรถ่ายรูปคูเ่ป็นที�ระลกึกบั ตกึ
แฝด PITRONAS TWIN TOWER ที�มคีวาม
สงู 542 เมตรหรอื 88 ชั �น หลังจากนั�นนําทา่นช ้

อปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงและรา้นดวิตี�ฟรขีองมาเลเซยี 
17.00 น. บรกิารอาหารเย็น(9) ณ ภตัตาคาร หลังจากนั�น นําทา่นเขา้สูท่ี� พกั อวานา่ รสีอรท์ หลังจาก

นั�นนําทา่นสูส่ถานี เก็นติ�ง สกายเวย ์ GENTING SKY WAY ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการนั�ง
กระเชา้ลอยฟ้า ที�ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นระบบโมโนเคเบลิคารท์ี�เร็วที�สดุของเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้ เทคโนโลยใีหมล่า่สดุซึ�งสามารถวิ�งได ้6 เมตรตอ่วนิาท ีจากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. 
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพที�เขยีวชอุม่ไปตลอดทาง นําทา่นชมคาสโินระดบัชาตทิี�ไดัรับอนุญาตจาก
รัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสี�ยงโชคต่างๆ อาทเิชน่ สล็อตแมชชนี 
รเูล็ต ไฮโล บตัคารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ **ขอใหท้า่นโชคดกีบัการเสี�ยงโชค ** (ทา่น
สภุาพบุรษุสวมเสื�อมปีกสวมรองเทา้หุม้สน้ ทา่นสุภาพสตรแีตง่กายแบบสากลนยิมเด็กอายุ
ตํ�ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้) ไดเ้วลานําทา่นนั�งกระเชา้กลับเขา้สูท่ี�พัก พักผอ่นตามอธยาศัย 

 

วนัท ี�หา้    เก็นติ�ง – DUTYFREE  –  ดา่นจงัโหลน  – หาดใหญ ่– กรุงเทพฯ                       ( B-L-D ) 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้(10) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลงัอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทางลงจากเกน็ติ�ง 
 12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(11) ณ ภตัตาคาร ณ เมอืงอโิป หลังอาหารนําทา่นเดนิทางกลับยงั ด่านจัง

โหลน พาทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดน จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ ณ DUTY FREE ใหท้า่นเลอืก
ซื�อมากมาย เชน่ เหลา้, บหุรี� 

17.00 น.  นําทา่นเขา้ตัวเมอืงหาดใหญ่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นออกเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่
บรกิารอาหารเย็นบนรถ ดว้ยขา้วเหนียวไกท่อดหาดใหญ ่(แบบกล่อง)(12) 

22.00 น. เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญ ่โดยสายการบนิ ไลออน แอร ์เที�ยวบนิ SL725  
23.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทบัใจ 



อตัราคา่บรกิาร 

 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่ต ั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ - หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ (ช ั�นนกัทอ่งเที�ยว) 

   - นํ�าหนักกระเป๋า สายการบนิไลออ้นแอร ์10 กก. 
- คา่ที�พักโรงแรม 4 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)     
- คา่อาหาร 12 มื�อ     
- คา่รถปรับอากาศนําเที�ยว   
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ     
- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่าง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์  

- คา่อาหาร เครื�องดื�มนอกเหนือรายการ  
- คา่เขา้ชม UNIVERSAL STUDIO  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
หลกัฐานประกอบการเดนิทาง    
หนงัสอืเดนิทาง PASSPORT อายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  
 
ส ิ�งที�ควรนําไปดว้ย  
รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาประจําตัว 
 
เงื�อนไขการจอง 

มดัจําทา่นละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วนั หลงัจากการจอง  
  สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
 
การยกเลกิ 
- หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้   ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้บัลูกคา้ 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�โดยคํานงึถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ  
 

*** คา่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 500 บาท ตลอด 5 วนั   *** 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุํ�ากวา่ 10 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไม่
เสรมิเตยีง 

พกัเดี�ยว 

วนัที� 5-9 / 26-30 ม.ีค.63 
 
วนัที� 23-27 เม.ย.63 
 
วนัที� 7-11 / 21-25 พ.ค.63 
 

13,500 13,500 

   
 
 
 3,000 
 
 
 


